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BAB I

PENDAHULUAN

Sapi potong merupakan salah satu sumber daya penghasil protein hewani

berupa daging yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dan berperan penting di dalam

pemenuhan gizi masyarakat (Murtidjo, 2010). Daerah Aliran Sungai Jragung,

Tuntang, Serang, Lusi dan Juana (Jratunseluna) merupakan wilayah sungai

strategis nasional yang mempunyaipopulasi sapi potong sangat tinggi yaitu sekitar

54,4% dari populasi sapi potong di Jawa Tengah (BPS, 2013). Populasi sapi

potong yang tinggi di daerah Jratunseluna dapat dijadikan sebagai pusat

pengembangan ternak untuk mendukung kecukupan kebutuhan daging nasional.

Produktivitas sapi potong dipengaruhi oleh faktor genetik, pakan dan

lingkungan. Pakan merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung

produktivitas sapi. Pakan yang diberikan harus memenuhi kebutuhan

nutrienseperti protein, karbohidrat dan unsur lain terutama mineral esensial bagi

ternak. Mineral esensial dapat dibedakan menjadi dua yaitu makro dan mikro.

Mineral makro merupakan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah

yang relatif banyak, sedangkan mineral mikro adalah mineral yang dibutuhkan

relatif sedikit. Mineral makro yang dibutuhkan oleh  sapi, salah satunya

yaitukalsium (Ca).

Kalsiummerupakan mineral yang paling banyak dibutuhkan oleh tubuh sapi.

kalsium memiliki peranan penting sebagai penyusun tulang dan gigi, mengatur

pembekuan darah, meningkatkan fungsi transpor membran sel, berperan dalam



2

fungsi saraf, tekanan darah, fungsi kekebalan, pengaturan jantung,

aktivitasmetabolisme dan stabilisasi enzim serta sebagai komponen mineral dalam

Sapi potong harus terpenuhi kebutuhan nutriennya, apabila kandungan

kalsiumdalam pakan tidak mencukupi, maka akan mempengaruhi metabolisme

pencernaan pakan serta dapat mengakibatkan defisiensi Ca. Konsumsi Cayang

kurang dapat mengakibatkan ternak mengalamigangguan pertumbuhan, efisiensi

pakan tidak tercapai dan terjadi gangguan kesuburan ternak. Gejala defisiensi Ca

pada sapi ada yang dapat terlihat dan juga ada yang tidak dapat terlihat, pada

tingkat defisiensi yang tinggi, maka gejala klinis dapat terlihat, tetapi bila

defisiensinya ringan, gejala klinis tidak akan terlihat atau sulit terdiagnosa

(Almatsier, 2004).

Kandungan Ca dalam pakan dipengaruhi oleh kadar Ca dalam tanah tempat

hijauan atau sumber pakan tersebut tumbuhdan pH tanah. Derajat keasaman (pH)

dengan curah hujan rendah, umumnya memiliki kondisi tanah yang asam sehingga

kandungan Ca dalam tanah dan tanaman sangat rendah akibat unsur mineral

masuk ke dalam lapisan tanah yang lebih dalam sehingga tanah menjadi miskin

Ca (Besung, 2013). Kemiringan lahan juga berpengaruh terhadap ketersediaan Ca

dalam tanah karena rawan terhadap kejadian erosi, khususnya bila intensitas curah

hujan tinggi dan penutupan vegetasi rendah. Peluang meningkatnya erosi makin

tinggi seiring dengan tekanan pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian, kebun,

dan aktivitas penggembalaan (Njurumana, 2008). Kondisi tanah yang rendah

susu pada sapi laktasi (NRC, 2002).

tanah akan berpengaruh terhadap penyerapan Ca oleh hijauan. Tanah yang kering
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kandungan Ca akan berdampak pada kandungan Ca pada tanaman pakan yang

tumbuh, apabila hijauan tersebut dikonsumsi oleh sapi, maka akan mengalami

kekurangan konsumsi Ca yang disebut defisiensi mineral (Darmono, 2007).

Daerah Aliran sungai bagian hulu dan hilir sangat berkaitan dalam hal

biofisik, keadaan DAS yang ada dibagian hulu akan berpengaruh juga pada bagian

hilir, begitu juga dengan ketersediaan Ca karena sirkulasi atau daur Ca dalam

suatu DAS berlangsung dalam satu dimensi yaitu dari sedimentasi ke vegetasi,

kemudian dari vegetasi ke tanah dan dari tanah kembali lagi ke vegetasi. DAS

harus dikelola dengan baik, jika tidak maka unsur hara khususnya mineral Ca

akan terbawa dari wilayah tangkapan air ke sungai. Proses erosi oleh air ini akan

mengikis tanah dari lahan pertanian dan mengalirkannya dipermukaan lalu

mengendapkannya di bagian yang rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan

berubahnya debit dan warna air sungai saat atau beberapa waktu sesudah hujan.

Tanah yang hanyut bersama air mengakibatkan Ca yang berada di dalamnya juga

ikut terbawa ke bagian hilir, dengan demikian kesuburan tanah di bagian hulu

akan menurun (Yulnafatmawita et al., 2010). Kondisi tersebut dapat berpengaruh

terhadap ketersediaan Ca, jika kadar Ca tanah di bagian hulu rendah, maka kadar

Ca dalam vegetasi yang tumbuh di atas tanah tersebut juga rendah, yang pada

akhirnya berdampak pula pada kadar Ca Sapi di bagian hulu.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian mengenai

status mineral Ca pada sapi potong yang dipelihara di DAS bagian hulu dan hilir.

Hal ini untuk mengetahui dan mengkaji ketersedian mineral didaerah tersebut.

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi status mineral



4

Cauntuk dijadikan strategi dalam penyusunan ransum dan pemberian pakan pada

sapi potong sehingga kebutuhan nutrisinya terpenuhi.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu ada perbedaan status

mineral kalsium pada sapi potong antara bagian hulu dengan bagian hilir di

Daerah Aliran Sungai Jratunseluna.


